
Pravidla projektu „Albi rozdává“ 

1. Pořadatel projektu 

1.1 Pořadatelem projektu pořádaného pod názvem „Albi rozdává“ (dále jen „projekt“) je společnost 

ALBI Česká republika a.s., se sídlem Thámova 289/13, 18600 Praha 8, IČO: 49708368, zapsaná v 

obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7943 (dále jako „pořadatel“ 

nebo „ALBI“). 

1.2 Tento projekt není pořádán ve spolupráci se společností Facebook. 

2. Doba platnosti projektu 

2.1 Přihlašování a vyhodnocování projektu probíhá od 1.8.2018 00:00 hodin do 31. 10. 2018 

00:00 hodin. 

3. Účastníci projektu 

3.1 Projektu se může zúčastnit spotřebitel (tzn. fyzická osoba, která nejedná v rámci své 

podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), který je starší 15 let a má 

doručovací adresu na území České republiky (dále jen „Soutěžící“ nebo „Účastník“). Účastníci mladší 

18 let se mohou Projektu zúčastnit jen se souhlasem svého zákonného zástupce.  

3.2 Z Projektu jsou vyloučeny osoby, které neudělí souhlas s těmito pravidly a souhlas se zpracováním 

osobních údajů. 

3.3 Dále jsou z Projektu vyloučeny osoby, které se budou snažit narušit nebo naruší jakýmkoli 

způsobem technický systém projektu, a to i bez prokázání úmyslu. Pořadatel si vyhrazuje právo 

posoudit, který účastník se dopustil snahy o zneužití nebo narušení technického systému Projektu. 

Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít odůvodněné podezření na 

spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků. 

3.4 Výhercem projektu může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky tohoto 

projektu a splní kritéria pro výherce (dále jen „Výherce“). Výherce je povinen doručit pořadateli 

potvrzení o převzetí výhry (předávací protokol) podle individuálně dohodnutého způsobu předání. 

4. Pravidla projektu 

4.1 Přihlásit se do projektu může každý, kdo na e-mailovou adresu nebo poštovní adresu ALBI napíše, 

jak by použil peníze, které by v rámci projektu získal. 

4.2 Dva výherci budou vybráni podle preferencí poroty, složené z marketingového oddělení 

společnosti Albi, třetí výherce bude vybrán pomocí hlasování veřejnosti na facebookovém profilu 

Albi. Pořadatel bude výherce kontaktovat pomocí údajů, které účastníci za tímto účelem uvedou. 

Výherní projekty budou uveřejněný ve druhém vydání občasníku Hravé novinky. 

4.3 Každý účastník může zaslat několik návrhů na realizaci. 

4.4 Účastník odpovídá za to, že jeho příspěvek neporušuje platné právní předpisy, není v rozporu 

s dobrými mravy, nepropaguje zakázané politické hnutí, ideologie nebo pornografii a nepoškozuje 

dobré jméno nebo zájmy pořadatele. Pokud se pořadatel důvodně domnívá, že Účastník porušuje 

tato pravidla, je oprávněn Účastníka ze projektu vyřadit. 

5. Výhry, podmínky získání výher 

5.1 Výhru tvoří 3x realizace navrženého „dobrého skutku“/nápadu, který výherce do projektu zaslal.  



5.2 Aby mohl výherce získat cenu, musí pořadateli projektu doručit požadované údaje potřebné 

k tomu, aby k realizaci nápadu došlo. 

5.3 Pokud pořadateli výherce nepošle údaje pro zaslání výhry do 7 dní od výzvy nebo se mu nepodaří 

výhru doručit, výhra propadá ve prospěch pořadatele. 

5.4 Pořadatel je oprávněn zveřejnit jméno, příjmení, výherní příspěvek, město bydliště a fotografii 

výherce na svých profilech na sociálních sítích a webových stránkách. 

5.5 Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. 

Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. 

5.6 Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhry není možné 

alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou. 

5.7 Pořadatel si vyhrazuje právo výměny výher bez udání důvodů za výhry, které jsou odpovídající 

náhradou. Výhercům nevzniká právo výhry reklamovat, nebude-li pro jednotlivý případ výslovně 

dohodnuto jinak. 

6. Závěrečná ustanovení 

6.1 Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci projektu a má právo 

konečného rozhodnutí ve všech záležitostech projektu včetně jeho ukončení.  O jakýchkoliv 

reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez 

náhrady projekt zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit jeho podmínky, a 

to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky. 

6.2 Účastí v projektu vyjadřuje účastník souhlas s těmito pravidly a poskytuje ALBI dobrovolně 

souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro případ, že se stane Výhercem. Souhlas je možné 

kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla společnosti ALBI; neposkytnutí nebo odvolání souhlasu 

může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Účastník má právo na přístup k Údajům, 

právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména 

blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva uvedená v zákoně č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

6.3 Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na 

vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu. 

6.4 Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1.8.2018. 

Albi Česká republika, s.r.o. 


